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Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia contemporană, între ideal şi
criză, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 383 p.
După cum se ştie, Biserica Ortodoxă Română a declarat anul 2011 ca an jubiliar al
Botezului şi al Sfintei Cununii, în care s-a vorbit foarte mult despre familia creştină, care
prosperă şi dăinuie (numai) sub harul Duhului Sfânt şi sub legătura dragostei dintre cei doi
tineri, bărbat şi femeie, primită prin Sfânta Taină a Cununiei. Aşa încât activitatea publicistică a părintelui profesor Ioan Cristinel Teşu în materie nu face altceva decât să arate şi să
demonstreze că Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Cununii sunt lucrări fundamentale
pentru viaţa creştinului, odată ce prima dintre ele – Botezul creştin – constituie poarta de
intrare în Biserică şi, în mod potenţial, în Împărăţia cea cerească şi veşnică a Preasfintei
Treimi, iar nunta sau Căsătoria reprezintă actul prin care este binecuvântată dragostea
dintre bărbat şi femeie, dintre viitorii soţi, în cadrul familiei creştine, aceasta constituind,
la rândul ei, leagănul vieţii şi al civilizaţiei, prefigurare şi pregustare a fericirii veşnice din
Împărăţia cea viitoare.
Părintele Profesor Ioan Cristinel Teşu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, este un veridic misionar, autentic mărturisitor, vrednic ocrotitor
al unei frumoase familii, dar şi cunoscător al realităţilor proxime, care aduce în discuţie
probleme delicate pe care le tratează direct, cu dezinvoltură, dar şi cu responsabilitate şi
probitate ştiinţifică, în orizontul spiritualităţii creştine.
Din punct de vedere componistic şi structural, volumul de faţă cuprinde mai multe
secvenţe ce merg de la o integrare a problematicii în orizontul valorilor umane şi al veşnici-
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şi până în zilele noastre. Analiza atentă a documentelor se face şi în această parte, autorul
semnalând un aspect de-a dreptul hilar cu privire la organizarea viitoarei entităţi bisericeşti,
şi anume: în statutul realizat la Aachen, la paragraful 4 se spunea că biroul mitropolitan este
format din mitropolit şi vicar, mitropolitul urmând a supraveghea viaţa spirituală a mitropoliei, iar vicarului îi revine întreaga problemă administrativ-economică a eparhiei, cu alte cuvine, aşa cum a şi fost exprimată dorinţa grupului preoţilor aflaţi în căutare de canonicitate, aşa
cum spune autorul, a fost aceea ca „mitropolitul să fie adus pentru binecuvântări, iar puterea
revine vicarului”. Cu toate acestea, lucrurile au intrat pe un făgaş normal odată cu instalarea
noului ierarh titular al mitropoliei, a cărui activitate este incontestabilă.
La finalul lucrării sunt ataşate câteva dintre cele mai importante documente pentru
viaţa diasporei şi a eparhiei din Germania, precum şi corespondenţa dintre grupurile din
Germania şi Patriarhia Română.
Lucrarea este un instrument de lucru deosebit de important pentru cercetătorii interesaţi de istoria zbuciumată a diasporei româneşti europene şi valoarea ei este cu atât mai
mare cu cât ea cuprinde în paginile ei mărturii personale ale autorului şi analize ale unor
documente inedite aflate în arhiva personală, a parohiei pe care părintele Mircea Basarab
o păstoreşte în capitala Bavariei, şi pe cele din dosarul privind „unitatea” din arhiva Mitropoliei pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord.
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ei, al semnificării ei din perspective polivalente şi multi sau interdisciplinare, precum cele
teologice, psihologice, sociologice, pedagogice, biologice, medicale până la o integrare de
înaltă ţinută, sub o marcă spiritual–duhovnicească, în care se vor regăsi probleme deosebit
de serioase şi de stringente. Astfel, nu vor fi ocolite chestiuni precum: mecanismele şi factorii întemeierii unei familii, iubirea între sexe, castitatea şi funcţionalitatea ei, pregătirea
şi încheierea uniunii familiale, problematica egalităţii dintre soţi, etiologii ale crizei în
familie, rolul copiilor în familie, feţele degradante ale sexualităţii, infidelitatea şi divorţul,
expansiunea producţiilor pornografice, avortul, homosexualitatea şi multe altele. Alături
şi în acelaşi timp cu aceste probleme vor fi invocate şi registre tonifiante, „luminoase” ale
fiinţării omului în şi prin familie care, cu siguranţă, vor avea o forţă de impact pozitivă asupra cititorilor. De altfel, titlul acestei lucrări sugerează tematizarea familiei într-un interval
ce are doi poli (ideal şi criză), iar Părintele Profesor Ioan Cristinel Teşu îi are în vedere pe
ambii, mişcându-se dinspre idealul dezirabil spre realul „atins” şi „afectat” de criză, întru
reformarea acestuia din urmă, în concordanţă cu zarea valorică creştină…
Stelian Gomboş

Paul Brusanowski, Rumänisch-Orthodoxe Kirchenordnungen (1786-2008).
Siebenbürgen-Bukowina-Rumänien, Editura Böhlau, Köln, Weimar, Wien,
2011 Regulamentele Bisericii Ortodoxe Române (1786-2008). Transilvania-Bucovina-România, ISBN 978-3-412-20698-7
În seria de Scrieri transilvane, Editura Böhlau a editat, cu purtarea de grijă a lui Karl
Schwarz şi a lui Ulrich Wien (editorii întregii serii), lucrarea profesorului de teologie de
la Sibiu, dr. Paul Brusanowski, Statutele bisericeşti ale Bisericii Ortodoxe Române, de la
primele astfel de orânduiri apărute în Transilvania, cele din Bucovina, din vechiul Regat
al României şi, desigur, cele de după Marea Unire până la ultimul Statut de organizare şi
funcţionare adoptat în anul 2008.
Autorul nu este un neofit în asemenea abordări canonico-istorice, el publicând anterior în limba română o serie de studii şi volume referitoare la legislaţia bisericească din
România de azi şi evoluţia sa istorică, sau studii referitoare la instanţele de judecată ale
Bisericii Ortodoxe Române, fiind din acest punct de vedere un bun cunoscător al problematicilor de drept religios din ţara noastră.
După cum era şi normal, având în vedere formaţia de istoric a autorului, lucrarea
debutează cu o prezentare istorică asupra ţării şi a creştinismului de sorginte apostolică de
pe aceste meleaguri şi evoluţia sa din Transilvania, Bucovina şi din vechiul Regat.
Analiza şi prezentarea statutelor ce au guvernat viaţa bisericească din teritoriile româneşti începe, aşa cum se şi cade, în ordinea cronologică, cu prezentarea şi analizarea
Statutului Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria şi Transilvania întocmit de
către mitropolitul Andrei Şaguna de la Sibiu. Cuprinsul acestei legiuiri este prezentat după
principiile cuprinse şi introduse în mare parte de el, aşa cum ar fi autonomia bisericească,
sinodalitatea înţeleasă că şi constituţionalism în Biserică şi reprezentativitatea de 2/3 a
laicilor în organismele de conducere ale Bisericii, acest din urmă principiu fiind unul de-a
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